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Riktlinjer för arbetsmiljö i Uppsala kommun 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
  
att  anta ”Riktlinjer för Arbetsmiljö i Uppsala kommun” enligt bilaga 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2012 Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, 
ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan. Policyn utgör ett övergripande styrdokument för 
hela kommunen. Kommunstyrelsen utövar den samordnade styrningen och följer upp 
verkställigheten av KF:s beslut. Enligt beslut i KS den 13 april 2011 ska riktlinjer formuleras 
och antas för att bryta ner de övergripande dokumenten och beskriva förhållningssätt som tar 
sikte på centrala sakområden.  
 
Arbetsgivarpolicyn bedöms i nuläget omfatta fem centrala sakområden som ska brytas ner i 
riktlinjer. De fem områden är 
Lönebildning 
Kompetensförsörjning 
Arbetstid 
Arbetsmiljö 
Samverkan 
 
Hittills har tre riktlinjer antagits av KS. Här föreslås KS anta den fjärde, ”Riktlinjer för 
Arbetsmiljö i Uppsala kommun”, Förslaget har utarbetats i samverkan med företrädare för 
förvaltningar och kontor.  
 
Samverkan 
Riktlinjerna behandlas i centrala samverkansgruppen (CSG) den 17 oktober 2012 
 
Föredragning 
Riktlinjer för arbetsmiljö är ett övergripande styrdokument under arbetsgivarpolicyn. 
Riktlinjerna sätter tre begrepp i fokus; systematiskt arbetsmiljöarbete, nolltolerans samt 
ansvarsfördelning och delegering. Systematiskt arbetsmiljöarbete är den centrala metod 
utifrån vilken det faktiska arbetet med arbetsmiljön ska utgå. 
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Begreppet nolltolerans står för en högt ställd ambitionsnivå. I kommunen är det aldrig 
accepterat med kränkningar, hot, våld eller arbetsskador. Det betyder att kommunens alla 
medarbetare och chefer har ett gemensamt ansvar för att följa upp varje händelse och arbeta 
för att den inte inträffar igen.  
 
Ansvarsfördelning och delegering inom området för arbetsmiljö behöver tydliggöras. Det är 
av stor betydelse för arbetsmiljöarbetet att chefer med arbetsmiljöansvar har fått tydlig 
delegering och ansvarsfördelning samt kompetens och befogenheter i frågan. 
 
På tjänstemannanivå utformas för närvarande verktyg som chefer behöver för att kunna arbeta 
systematiskt med arbetsmiljö och hälsa.  Vidare tas underlag för kommungemensamma 
rutiner för att följa upp kränkningar, hot, våld och arbetskador fram. Slutligen inleds arbetet 
med att utbilda chefer i arbetsmiljö inför förnyad ansvarsfördelning och delegation under 
våren 2013. Ansvarsfördelning och delegation ska följas upp och uppdateras löpande. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det ankommer på kommunstyrelsen att svara för implementeringen av arbetsgivarpolicyn 
med tillhörande riktlinjer. Kostnaden för implementeringen ligger i kommunstyrelsens 
budget. Förslaget innebär inte några nya ekonomiska åtaganden för kommunen. 
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